Na wakacje z biurem podróży

Izba Pamięci „Solidarności

Cenny poradnik dla osób planujących wakacje organizowane przez biura

Od wtorku, 12 czerwca w Izbie Pamięci Pierwszych Osadników Ziemi

turystyczne.
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Starosta w Gminie Wołów

S

tarosta Marek Gajos uczestniczył 29 czerwca 2012 r. w sesji
Rady Miejskiej Wołowa. Spowodowane to było prasowymi
wypowiedziami burmistrza Dariusza
Chmury. Starosta uznał za konieczne
przedstawienie publicznie swojego stanowiska w kwestiach związanych z powiatową służbą zdrowia, budową „Orlików” oraz problemów ze współpracą
z gminą Wołów.
Skąd pojawił się pomysł aby prezentować swoje stanowisko właśnie podczas
sesji Rady Miasta?
Porozumiewanie się dwóch samorządów za pośrednictwem „Kuriera Gmin”
ma charakter kampanii politycznej,
a nie dialogu. Uznałem, że należy wypowiedzieć się bezpośrednio i wprost.
W mojej ocenie Gazeta jest jednostronna, a potwierdziła to kolejny raz
w relacji z ostatniej sesji, która miała
niewiele wspólnego z jej faktycznym
przebiegiem w części, w której zabierałem głos.
Wiele emocji do dnia dzisiejszego budzi
temat powiatowej służby zdrowia, czy
rzeczywiście mamy się czego obawiać?
Burmistrz bezpodstawnie zarzucał mi,
że dążę do likwidacji bądź przenoszenia oddziałów z Wołowa do Brzegu
Dolnego. Chcę zwrócić uwagę, że ani ja
ani zarząd powiatu nie ma takiego zamiaru i nie posiada takiej możliwości.
Umowa spółki jest tak skonstruowana,
że wymaga zgody wszystkich udziałowców. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem,
że spółka znajduje się w złej sytuacji
finansowej. W ostatnim czasie PCM
realizowało gruntowny proces naprawczy polegający na restrukturyzacji zatrudnienia i racjonalizacji wydatków.
Sytuacja systematycznie się poprawia
pomimo różnych niekorzystnych zda-

rzeń zewnętrznych, na które spółka nie
miała wpływu. Nie można bez końca
szukać oszczędności wśród personelu.
W hierarchii potrzeb mieszkańców dostęp do opieki i usług medycznych jest
jednym z najważniejszych problemów.
Nikt nie kwestionuje dopłat do oświaty,
dróg, natomiast oczekuje się samofinansowania lecznictwa. Jest to możliwe ale kosztem dostępności, a koszty
poniosą ci mieszkańcy, którzy nie mają
środków lub możliwości leczenia się
poza powiatem. Natomiast wrzawa wokół Spółki ma na celu, w mojej ocenie,
odwrócić uwagę od innych problemów.
Bilansowa strata spółki stanowi około
4,5 % rocznych przychodów. Samorządy są wielokrotnie bardziej zadłużone,

a Gmina Wołów jest bliska granicy,
której przekroczenie może wprowadzić
zarząd komisaryczny. Jakoś nie widzę,
by rady i troska kierowane do Spółki,
były stosowane we własnej sytuacji. Nie
ogranicza się zatrudnienia, nie zmniejsza kosztów administracji, nie dyskutuje nad płacami zarządów i kierownictw.
Temat Orlików budowanych na terenie miasta Wołowa budzi wiele kontrowersji. Sama idea boisk sportowych
jest bardzo pozytywna, podnosi atrakcyjność miasta, stanowi profesjonalną
bazę rekreacyjno-sportową dla wszystkich mieszkańców Wołowa, co jest
głównym problem związanym z realizacją tych inwestycji?

Czasami uważam, że brak własnych
sukcesów powoduje umniejszanie
działań innych. Gazeta i ci , którzy nie
odróżniają szkoły społecznej od prywatnej, prowadzą kampanię mającą
wykazać, że kieruję się podejrzanymi
pobudkami. Wyjaśnienia, dokumenty,
analizy kosztów, stanowiska instytucji nadzorujących i finansujących, nic
tu nie zmieniają. Dla doraźnej „zadymy” wprowadza się podziały na dzieci
„prywatne i publiczne”. Mam nadzieję,
że funkcjonujący ogólnodostępny orlik
zakończy ten festiwal demagogii, ponieważ z obiektu korzystać będą: Zespół
Szkół im. T. Kościuszki, Ochotniczy
Hufiec Pracy, Placówki Opiekuńczo –
Wychowawcze oraz Zespół Szkół Społecznych i mieszkańcy tej części miasta.
Przy lokalizacji przedstawialiśmy Gminie argumenty finansowe, urbanistyczne, techniczne i społeczne. W odpowiedzi słyszeliśmy tylko, że to za blisko
szkoły społecznej. Różnica dotyczy
kilkunastu metrów. Koszty innej lokalizacji wynoszą od 200 do 500 tys. złotych. Tyle należy dodatkowo zapłacić,
by dzieci ze „społecznej” miały dalej.
To można rozwiązać bez kosztów. Jeżeli
to komuś przeszkadza, to może zwrócić
się do Społecznej, by dzieci chodziły na
orlik na około i będą miały dalej.
Kolejną, tym razem „nieznaną” inwestycją jest wybudowanie kompleksu
boisk sportowych „Orlik” przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Wołowie.
Przypuszczam, że nie informuje się
o tym, gdyż Gmina Wołów w roku 2012
zrezygnowała z jej realizacji. Zarząd
powiatu spowodował, że powiat mógł
przejąć i sam poprowadzić tą inwestycję. Muszę podziękować tutaj władzom
wojewódzkim, a szczególnie posłowi
Jarosławowi Charłampowiczowi, że
po rezygnacji Gminy spowodowali, →

Drodzy Czytelnicy,
Powoli dochodzimy do siebie po euforii Mistrzostw Europy w piłce nożnej, stygną emocje, jedynym echem niedawnego szaleństwa są powiewające w samochodowych szybach flagi narodowe. Lipiec to początek wakacyjnej laby, imprez plenerowych, odpoczynku i relaksu. W tym miesiącu zwracamy uwagę na bezpieczeństwo naszych dzieci i młodzieży oraz radzimy jak uchronić się przed nieuczciwymi biurami podróży.
Polecam stronę powiatu www.powiatwolowski.pl .
Katarzyna Staroń, Redaktor Naczelna
Biuletyn Informacyjny Powiatu Wołowskiego
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→ że Powiat otrzymał wsparcie do tego
zadania. Natomiast jestem przygotowany, że spotka mnie zarzut budowy
orlika dla żony kolegi i pewnie znowu
będę tłumaczyć, że robimy to dla dzieci i mieszkańców. Wiadomo, że żony
mogą korzystać z obiektów sportowych
poza powiatem. W ten sposób osiągniemy nie pierwszy raz Himalaje idiotyzmu.
W lokalnej prasie pojawiły się oskarżenie pod adresem powiatu, że utrudnia
remont targowiska miejskiego w Wołowie, czy rzeczywiście taka sytuacja
miała miejsce?
O przebudowie targowiska dowiedziałem się z „Kuriera Gmin”, jak również
o tym, że gmina gotowa jest na realizację zadania, jednak nie ma pozwolenia starostwa. Nie było pozwolenia na

budowę, ponieważ nie wpłynął wniosek w tej sprawie. Gmina wystosowała
go w późniejszym terminie. Mając na
uwadze możliwość otrzymania przez
gminę dofinansowania tego działania
oraz dobro przyszłych użytkowników
targowiska wydałem niezwłocznie decyzję. Tylko 7 dni minęło od momentu
zgłoszenia do wydania pozwolenia oraz
uprawomocnienia się. Niestety Gmina
Wołów nie dopełnia pisemnych zobowiązań, co stwarza zagrożenia w prawidłowej realizacji, rozliczenia i odbioru
tego zadania.

zgodności z konkretnymi przepisami.
Skupiliśmy się na obszarach geodezyjnych, urbanistycznych i związanych
z ochroną środowiska. Uwagi, kilkanaście stron, umieścimy w Internecie. Pomimo, że wielokrotnie namawiałem do
konsultowania, a nie korespondowania,
to nie widzę gotowości do współpracy.
Plan to produkt, a nie dokument. Jego
wady odczuje każdy, gdy zamiast udogodnień spotka się z absurdalnymi rozwiązaniami.

Czy powiat przedstawił gminie swoje
zastrzeżenia i uwagi do powstającego
planu zagospodarowania przestrzennego?

Zachęcamy Państwa do obejrzenia filmu z sesji dostępnej na naszej stronie
internetowej www.powiatwolowski.pl.
Wywiad przeprowadziła: Katarzyna
Staroń

Przedkładaliśmy dwukrotnie gminie
nasze uzgodnienia, pokazując nie-

Dziękuję za rozmowę

„Niezwykła” Sesja Rady Powiatu
wołowskiego Stowarzyszenia „Podkamień” za zasługi w upowszechnianiu
idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi
miejscami.
Uhonorowani członkowie Stowarzyszenia „Podkamień”:

W czwartek odbyła się Sesja
Rady Powiatu Wołowskiego,
podczas której Rada jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu
absolutorium z tytułu wykonania
budżetu powiatu za 2011 r.

N

a początku Starosta Marek Gajos
przedstawił radnym sprawozdanie
z działalności zarządu, zwracając uwagę
m.in. na przyszłość budynku po domu

dziecka w Godzięcinie. Powstanie
w nim placówka dla dziewcząt prowadzona przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych.
Podczas Sesji sprawozdania złożyli również przedstawiciele SANEPID-u i Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Uroczystym akcentem spotkania było
uhonorowanie Medalem Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej członków

Józefa Oraczewska
Stanisław Chodorowski
Tomasz Lechki
Krystian Takuridis
Aleksander Wiśniewski
Anna Olechowska
Medale zostały nadane przez przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa, prof. Władysława Bartoszewskiego a wręczone przez Wojewodę Dolnośląskiego Aleksandra Marka
Skorupę.
Tekst: Red.

Przebudowa drogi nr 1285D w m. Gródek – etap I.

P

rzebudowa drogi nr
1285D w m. Gródek
– etap I.
W dniu 12 czerwca br. firma DROGBUD Sp. z o.o.
rozpoczęła prace polegające na przebudowie
pierwszego etapu drogi
powiatowej nr 1284D
w miejscowości Gródek.
Ofertę na wykonanie zadania złożyły dwie firmy,
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spełniąjąc warunki Inwestora zawarte w SIWZ:
- DROGBUD Sp. z o.o.
z siedzibą w Gostyniu,
- PBiUDiM Sp. z o.o.
z siedzibą w Piotroniowicach,
W procedurze przetargowej, zgodnie z Ustawą
z dnia 20 stycznia 2004
r. Prawo Zamówień Publicznych, firma DROG-

Biuletyn Informacyjny Powiatu Wołowskiego
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Oblężenie
Klasztoru
W Lubiążu po raz czwarty odbędzie się Inscenizacja Historyczna „Oblężenie Klasztoru”
- zapraszamy wszystkich na
barwny i emocjonalny spektakl 1 września 2012 r.

W

związku z powyższym, organizator Stowarzyszenie Lubiąż
oraz partner Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” serdecznie zapraszają do wzięcia udziału
w wydarzeniu, a w szczególności do
zaprezentowania wyrobów i produktów
lokalnych na stoiskach, które z pewnością wzbogacą wydarzenie, oraz ukażą
walory i atrakcje Krainy Łęgów Odrzańskich.

BUD Sp. z o.o. zaproponowała niższy kosztorys
ofertowy na wykonanie
powyższego zadania. Prace potrwają do 30 czerwca
br.

W celu sprawnej organizacji stoisk
przed rozpoczęciem imprezy osoby,
które zadeklarują chęć udziału proszę o przesłanie zgłoszenia do dnia
31.07.2012r. (szczegóły znajdują się na
stronie powiatu www.powiatwolowski.
pl w załączonej deklaracji uczestnictwa).

ZA
UTRUDNIENIA
PRZEPRASZAMY !
(szczegóły
procedury
przetargowej w BIP-ie)

Osoby, które nie dostarczą zgłoszenia
w wyznaczonym terminie nie będą
miały możliwości uczestnictwa w wydarzeniu.

Tekst: ZDP
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Lokalny Inkubator NGO w Wołowie - centrum informacji i wspomagania organizacji
pozarządowych z Powiatu Wołowskiego
Lokalny Inkubator NGO w Wołowie -centrum informacji i wspomagania organizacji pozarządowych z Powiatu Wołowskiego

L

okalny Inkubator NGO w Wołowie
działa od 1 kwietnia 2012 r. w ramach projektu „Tworzenie Lokalnych
Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”.
Projekt realizowany jest przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Centrum ds.
Katastrof i Klęsk Żywiołowych - „TRATWA”. Projekt jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.4.2 – rozwój dialogu obywatelskiego.
Organizacją prowadzącą jest Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO
Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału i możliwości rozwojowych III sektora i udziału obywateli/lek
w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i inicjowania współpracy międzysektorowej na Dolnym Śląsku poprzez
rozwój 16 lokalnych inkubatorów NGO
znajdujących się w: Miliczu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy, Lubinie,
Zgorzelcu, Głogowie, Żmigrodzie, Lubaniu, Kłodzku, Bolesławcu, Górze,
Ząbkowicach, Wołowie, Oleśnicy i Oławie.
Adresatami projektu są przedstawiciele
organizacji pozarządowych oraz aktywni obywatele zainteresowani tematyką
dotyczącą III sektora, gotowi do założenia stowarzyszenia lub fundacji.

Lokalny Inkubator NGO w Wołowie
ma za zadanie wspierać organizacje
pozarządowe z Powiatu Wołowskiego
poprzez prowadzenie następujących
działań:
1. Dostarczanie informacji o uregulowaniach prawnych, źródłach finansowania krajowych i zagranicznych,
dostępnych szkoleniach , a także dostarczanie podstawowych informacji
o III sektorze,
2. Organizowanie i informowanie
o szkoleniach z zakresu zarządzania organizacją pozarządową,
3. Udostępnianie zaplecza technicznego
dla prowadzenia działań przez organizacje pozarządowe (stanowisko komputerowe, dostęp do Internetu, dostęp do
drukarki i skanera, biblioteczka z literaturą fachową),
4.Organizację debat otwartych w ramach Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych,
5.Spotkania animujące nowe inicjatywy
obywatelskie,
6. Doradztwo i konsultacje z zakresu:
- Aspektów formalno-prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych;
- Przygotowania projektów do konkursów krajowych i zagranicznych;
- Pozyskiwania środków;
- Informowania o dostępnych szkoleniach;
- Zarządzania finansowego w organizacji: formułowanie budżetów, rozliczanie

ZPR się rozwija
Na terenie Powiatu Wołowskiego funkcjonują cztery placówki realizujące
działania w obszarze kształcenia specjalnego, są nimi Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, Zespół
Szkół Specjalnych nr 4 w Wołowie oraz
Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu.
Kształcenie specjalne realizowane jest
także w Zespole Szkół im. T. Kościuszki
w Wołowie - w placówce działa Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Ze względu
na rosnące zapotrzebowanie, swoją
działalność rozwija dolnobrzeski ZPR,
który w niedługim czasie planuje otworzyć oddział zamiejscowy w Godzięcinie.

dotacji, prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej;
- Zarządzania organizacją i zarządzanie
zasobami ludzkim,
- Zakładania organizacji;
- Obowiązków rejestracyjnych i wypełniania formularzy;
- Tworzenia statutu;
- Współpracy między i wewnątrzsektorowej.
Od 1 kwietnia 2012 r. zapraszamy
wszystkich zainteresowanych, działających w organizacjach pozarządowych
z Powiatu Wołowskiego, a także tych,
którzy dopiero planują swoją przygodę
z III sektorem. Zapraszamy do korzystania z porad doradców i animatora
którzy w ramach działalności Inkubatora pełnić będą dyżury trzy razy w tygodniu w godzinach od 14:00 do 20:00
(poniedziałek, środa, piątek)
Inkubator NGO jest dostępny 5 dni
w tygodniu po 6 godzin dziennie. Do
dyspozycji korzystających znajduje się
pięć niezależnych stanowisk kompu-

R

ozbudowana sieć szkolnictwa specjalnego w naszym powiecie, ale przede wszystkim duży potencjał wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycieli i wychowawców oraz doświadczenie w pracy z młodzieżą
pozwala Powiatowi Wołowskiemu na podejmowanie
kolejnych działań w zakresie szkolnictwa specjalnego.
Od nowego roku szkolnego 2012/2013 Zespół Placówek Resocjalizacyjnych będzie funkcjonował w dwóch
obiektach tj. w Brzegu Dolnym oraz w Godzięcinie (obiekt po przenoszonej do Wołowa PWPOW).
W Brzegu Dolnym będą tak jak dotychczas przebywać
chłopcy natomiast w Godzięcinie „swoje miejsce na
ziemi” znajdzie docelowo 48 dziewcząt, które będą
uczyły się w szkole podstawowej i gimnazjum. Budynek w znacznej części został odnowiony, posiada dobrze przygotowane zaplecze wraz z kuchnią.

terowych z dostępem do Internetu,
drukarki z skanerem. Ponadto do dyspozycji osób zainteresowanych jest wyposażona biblioteczka NGO. Doradcy
i animator udzielają wsparcia od kwietnia 2012 do grudnia 2013 r.
Siedziba Lokalnego
Inkubatora NGO w Wołowie:
al. Niepodległości 36 A
56-100 Wołów
tel. 71/727 73 14 lub 788 033 324
e-mail:
inkubatorngo.wolow@gmail.
com
Informacji udziela Krystyna Laszkiewicz
Tel. 788 033 324 e-mail: porady.ngo.wolow@gmail.com
Godziny otwarcia Inkubatora NGO:
PONIEDZIAŁEK: 14:00 – 20:00
WTOREK: 10:00 – 16:00
ŚRODA: 14:00 – 20:00
CZWARTEK: 10;00 – 16:00
PIĄTEK: 14:00 – 20:00

W maju doszło do spotkania w Warszawie Starosty
Powiatu Wołowskiego Marka Gajosa, Wicestarosty
Grzegorza Łyczko oraz Dyrektor Zespołu Placówek
Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Beaty Borowskiej-Podsiadłej z Dyrektorem Ośrodka Rozwoju
Edukacji Jarosławem Wojdyło, Wicedyrektor Dorotą Żyro oraz Kierownikiem Wydziału Resocjalizacji
i Socjoterapii Andrzejem Laskowskim, którzy bardzo
wysoko ocenili dotychczasową działalność placówki
w Brzegu Dolnym oraz zaaprobowali rozszerzenie jej
działalności, wskazując na zapotrzebowanie na tego
rodzaju usługi edukacyjne. Również spotkanie z Burmistrzem Brzegu Dolnego Stanisławem Jastrzębskim,
wiceburmistrzem Pawłem Pirkiem, sołtys Godzięcina
Dorotą Kobylarz oraz radnym Mirosławem Dawidowiczem potwierdziło, że nie ma żadnych obaw społecznych, a jest przede wszystkim chęć dalszej bardzo
dobrej współpracy.
Tekst: Red.
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Szkolenie w Wilnie dla nauczycieli historii Skarby na Zamku
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, przy współfinansowaniu
z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu realizuje grant pt.
„Śladami Dziedzictwa Narodowego na Kresach Wschodnichedukacja, edukacja patriotyczna” - Śladami Ojców
Naszych na Wileńszczyźnie, poprzez wyjazd szkoleniowy
do Wilna i okolic.

R

ealizacja szkolenia „Śladami Dziedzictwa Narodowego na Kresach
Wschodnich” stanowi doskonałą okazję do wyposażenia nauczycieli historii
w niezbędne narzędzia oraz żywe ślady historii, które będą wykorzystywali
w swojej pracy dydaktycznej z dziećmi
i młodzieżą Dolnego Śląska. Celem
grantu jest propagowanie szeroko rozumianej edukacji historycznej, działań
związanych z upamiętnianiem, oddawaniem czci i hołdu oraz szerzenie
patriotyzmu wśród uczniów polskich
szkół. Wyjazd delegatury dolnośląskich
nauczycieli historii ma szansę stać się
kolejnym, ważnym elementem spełniającym idee ocalenia od zapomnienia
dziedzictwa narodowego, szczególnie
na Kresach.
Etapem wstępnym do realizacji
grantu jest rekrutacja nauczycieli historii dolnośląskich szkół „Mój wkład

w Dziedzictwo Narodowe na Kresach
Wschodnich”. Zgłoszenia przyjmowane
będą do 16 lipca 2012 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 30 lipca 2012
r. Komisja rekrutacyjna wyłoni 40 nauczycieli historii szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu Dolnego Śląska.
Nauczyciele zakwalifikowani
do
udziału w grancie wezmą udział w wyjeździe do Wilna na szkolenie pt. „Śladami Dziedzictwa Narodowego na
Kresach Wschodnich, edukacja patriotyczna” Śladami Ojców Naszych na Wileńszczyźnie w dniach 14/19 września
2012 r.
Szczegóły dotyczące grantu znajdują
się w regulaminie zamieszczonym na
stronie powiatu www.powiatwolowski.
pl oraz na stronie PCEiPPP www.wolowpce.pl .

Raz w roku, w miesiącu czerwcu tylko przez kilka godzin
za sprawą czarów i magii do Zamku powraca Jan Szalony
oraz duch jego zmarłego brata. Jan Szalony powraca, by
dokończyć swoje dzieło - czyli wynaleźć złoto.

A

wszystko to za
sprawą gry terenowej pn. „Skarb Piastów”
organizowanej przy pomocy Harcerskiej Organizacji „Cichociemni”
z Brzegu Dolnego skierowanej do uczniów klas
V i VI szkół podstawowych Powiatu Wołowskiego.
W środę rano 6 czerwca 2012 na zamkowym
dziedzińcu stawiło się 5 sześcioosobowych drużyn. Celem gry było rozwiązanie kilku zadań oraz zagadek, których
poprawne i szybkie wykonanie gwarantowało odnalezienie ukrytego skarbu. Dodatkowym utrudnieniem była
konieczność dotarcia do wszystkich
postaci biorących udział w grze, które
znajdowały się nie tylko na zamku, ale
również w okolicach rynku i kościoła
pw. św. Wawrzyńca.

Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie, następnie:
II Szkoła Podstawowa w Wińsku,
III Szkoła Podstawowa w Lubiążu,
IV Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołowie,
V Zespół Placówek Resocjalizacyjnych
w Brzegu Dolnym.
Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy i oczywiście zapraszamy
za rok!
Tekst: Red.

Bezpieczne wakacje 2012
Wzorem lat ubiegłych policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wołowie w okresie wakacji prowadzić będą działania profilaktyczne oraz kontrolne na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z letniego wypoczynku
a szczególnie dzieci i młodzieży. Działania powyższe prowadzić będą do ograniczenia negatywnych zjawisk wynikających z braku właściwej opieki ze strony rodziców, opiekunów, organizatorów wakacyjnego wypoczynku, mogących być
przyczyną utonięć, wypadków drogowych oraz przestępstw i wykroczeń popełnianych na szkodę małoletnich i przez
nieletnich.

B

ezpieczeństwo nasze i naszych dzieci w dużej mierze zależy od nas samych. Wielu tragedii można uniknąć,
gdyby rodzice i opiekunowie wykazywali się większą rozwagą i przezornością oraz bardziej interesowali się gdzie,
z kim? i w jaki sposób? ich pociechy
spędzają czas wolny. W związku z tym
należy:
• zapewnić dzieciom i młodzieży stałą
i właściwą opiekę,
• nie pozostawiać najmłodszych dzieci nawet na krótką chwilę bez opieki
szczególnie podczas wypoczynku nad
wodą,
• w czasie wykonywania prac polowych
pozostawić dzieci pod opieką znajomych osób dorosłych,
• czuwać nad bezpieczeństwem dzieci
w miejscach większego skupiska ludzi,
• często rozmawiać z dziećmi na temat
różnych sytuacji sprzyjających niebezpieczeństwom oraz sposobów ich unikania.
Rodzicom dzieci, które pierwszy raz
wyjeżdżają na kolonie, obozy, radzimy:
• sporządzić spis rzeczy i przedmiotów
jakie dziecko zabierze ze sobą,
• odpowiednio oznakować rzeczy,

4
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są na kontakt z narkotykami , dlatego
baczniej należy się przyglądać zachowaniu wychowanków. Nagła zmiana
zachowania (agresja, ospałość) może
wynikać z kontaktu dziecka z substancjami odurzającymi. Posiadanie przez
dziecko zawiniątek z folii aluminiowej,
małych woreczków foliowych, szklanej
lufki do papierosów, opakowań plastikowych po kliszy do aparatu może
świadczyć, że dziecko ma już kontakt
z narkotykami.

• nie dawać dziecku rzeczy drogich
i cennych,
• nie dawać dziecku zbyt dużej sumy
pieniędzy,
• starać się by dziecko wyjeżdżało na
wypoczynek w towarzystwie innych
dzieci, które zna.
Rodzicom nastolatków, które pragną
spędzić wakacje samodzielnie, radzimy
aby:
• przestrzegali je przed zbytnia ufnością
wobec osób poznanych podczas wypoczynku,
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• nakłaniali do korzystania z obozowisk
wyznaczonych i przystosowanych do
tego celu,
• często kontaktowali się z nimi i uzyskiwali informacje na temat aktualnego
ich miejsca pobytu,
• nakłaniali do korzystania z publicznego środka transportu.
Rodziców dzieci i młodzieży pozostającej podczas wakacji w miejscu zamieszkania informujemy:
• w okresie wakacji dzieci i młodzież
bardziej niż w roku szkolnym narażone

Dlatego drodzy rodzice należy stale
pogłębiać wiedzę na temat substancji
odurzających ich sposobu działania
i wyglądu a wszystko to po to by skutecznie i w porę zapobiegać tragedii.
Dziwne zachowania dziecka może wynikać również z kontaktu małoletniego
z alkoholem, który często bez problemów można nabyć w sklepach. Dlatego
w przypadku stwierdzenia odurzenia
się dziecka alkoholem należy dążyć do
ustalenia z jakiego źródła pochodził
alkohol oraz kto go udostępnił dziecku
a o tym fakcie powiadomić Policję.
Oficer Prasowy KPP w Wołowie
asp. Piotr Lewucha

Informacje powiatowe

Na wakacjach z biurem podróży

K

onsumenci na co dzień stoją przed trudnym wyborem: z usług którego przedsiębiorcy skorzystać
oraz na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy.
Warto zapoznać się z podstawowymi prawami przysługującymi konsumentom w zakresie korzystania
z usług turystycznych i świadomie posługiwać się nimi
w relacjach z przedsiębiorcą.
Jak sprawdzić biuro podróży?
Decydując się na wybór oferty danego organizatora
turystyki (np. biura podróży), należy przede wszystkim sprawdzić, czy działa on legalnie. Każdy przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności
polegającej na organizowaniu imprez turystycznych
musi być wpisany do rejestru organizatorów turystyki
i pośredników turystycznych. Rejestry takie są prowadzone przez marszałków województw. Pod adresem
internetowym www.turystyka.gov.pl dostępna jest
również Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.
O czym powinno poinformować biuro podróży?
Każde biuro podróży ma obowiązek udostępnić konsumentowi w sposób dokładny i zrozumiały wszelkie
informacje, które mogą okazać się przydatne przy
wyborze oferty. Dotyczy to treści zawartych w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej przedsiębiorcy. Informacje te nie mogą wprowadzać w błąd,
a niespełnienie tego warunku może być podstawą do
złożenia reklamacji przez konsumenta.
Umowa o świadczenie usług turystycznych wymaga
formy pisemnej i powinna określać:

- organizatora imprezy, numer jego wpisu do rejestru,
NIP, imię i nazwisko oraz funkcję osoby, która w jego
imieniu podpisuje umowę z konsumentem;
- miejsce pobytu lub trasę wycieczki;
- czas trwania imprezy turystycznej;
- program imprezy obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług - w tym rodzaj, charakter i kategorię środka transportu; datę, godzinę i miejscu wyjazdu i przyjazdu; położenie, rodzaj i kategorię obiektu
hotelarskiego; liczbę i rodzaj posiłków; program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę;
- cenę imprezy turystycznej wraz z wyszczególnieniem
wszystkich dodatkowych opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, i określeniem okoliczności, które mogą
spowodować podwyższenie ceny.
Czy wiesz?!
Konsument może zrezygnować z udziału w imprezie
turystycznej, wskazując na swoje miejsce inną osobę.
Nie trzeba w tym celu uzyskiwać zgody organizatora,
niemniej należy poinformować go o tym przed rozpoczęciem imprezy w terminie wskazanym w umowie.
Pamiętaj!
Przed podpisaniem umowy należy ją bardzo dokładnie przeczytać, poprosić o wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii czy doprecyzowanie ogólnych stwierdzeń
(np. blisko morza, spokojna okolica itp.). Nawet jeśli
wycieczka zakupiona została przez internet, konsument musi otrzymać umowę podpisaną przez organizatora i sam ją podpisać, a następnie odesłać do biura
podróży.

Rezygnacja z imprezy turystycznej
Konsument ma prawo zrezygnować z imprezy turystycznej w każdej chwili, zarówno przed
rozpoczęciem imprezy, jak i w jej trakcie. Odstąpienie
od umowy może być podyktowane zmianami wprowadzonymi przez organizatora, a także okolicznościami leżącymi po stronie konsumenta.
Jeśli biuro podróży dokonuje zmian dotyczących istotnych warunków umowy przed rozpoczęciem imprezy
(np. ceny, programu, terminu, rodzaju zakwaterowania itp.), musi o tym poinformować konsumenta.
W takiej sytuacji konsument może przyjąć proponowaną zmianę lub od umowy odstąpić, otrzymując
zwrot wszystkich wpłaconych świadczeń,
bez konieczności zapłaty kary umownej.
Do kogo zwrócić się po pomoc?
Każdy konsument może uzyskać bezpłatną pomoc
w dochodzeniu swoich praw oraz wszelkie niezbędne
informacje u powiatowego rzecznika konsumentów
oraz organizacji pozarządowych (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Dane kontaktowe do instytucji konsumenckich można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
Opracowanie: Urszula Adamczyk, Departament
Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej,
UOKiK

Dolnobrzeski Woodstock w ZSZ

Zakończył się projekt Super Szkoły

W poniedziałek w ZSZ odbył się festyn integracyjny „Dolnobrzeski Woodstock”. Jego celem jest integracja środowiska uczniowskiego z osobami niepełnosprawnymi
i niedostosowanymi społecznie oraz propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów.

Zajęcia z języka polskiego oraz matematyki, warsztaty relaksacyjno-wyciszające czy ciekawe wyjazdy edukacyjne - to tylko niektóre z licznych bloków zajęć, jakie zostały zrealizowane
przez ostatnie dwa lata w czterech placówkach szkolnych na
terenie gminy Brzeg Dolny w ramach projektu „Super Szkoły”.

Ż

yjmy razem, a nie obok siebie” - to
hasło bardzo dobrze oddaje atmosferę poniedziałkowej zabawy w ZSZ.
Do Brzegu Dolnego przyjechali podopieczni zaprzyjaźnionych środowiskowych domów samopomocy oraz
stowarzyszeń osób niepełnosprawnych
z Bielawy, Strzelina, Żmigrodu. Współgospodarzem spotkania był Środowiskowy Dom Samopomocy z Brzegu
Dolnego.
Od wielu lat społeczność szkolna ZSZ
angażuje się w działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych. Festyny integracyjne odbywają się co roku. Jest
to jedna z większych imprez na terenie
Powiatu Wołowskiego, na której bawią

się osoby niepełnosprawne. Młodzież
bardzo chętnie angażuje się w organizację festynu. Podczas poniedziałkowego
spotkania można było wykonać sobie
kolorową fryzurę, zrobić tatuaż, kupić rękodzieło na kiermaszu oraz zjeść
pyszną kiełbaskę z grilla. Atrakcją było
puszczanie kolorowych balonów, czyli
kolorowe niebo tolerancji. Każdy ośrodek miał okazję zaprezentować talenty
artystyczne swoich domowników, który
tańczyli i śpiewali, a także prezentowali wspaniałe przebrania w klimacie
Woodstock. Zorganizowano również
zawody sportowe i rekreacyjne, a Cichociemni przygotowali pokaz ratownictwa medycznego.

Zmiana siedziby Biura Promocji
i Informacji oraz Telewizji Miejskiej

I

nformujemy, że 22 czerwca nastąpiła zmiana siedziby Telewizji Miejskiej Brzeg
Dolny oraz Biura Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego. Siedzibą jest obecnie
Urząd Miejski w Brzegu Dolnym przy ul. Kolejowej 29, oficyna pałacowa - pokój
204 i 205, nr tel. 71/319-51-17, wew. 258.

U

roczyste podsumowanie przedsięwzięcia miało miejsce w piątek, 22 czerwca w czytelni Publicznego Gimnazjum nr 1. Na konferencji
obecne były władze miasta, pracownicy Urzędu Miejskiego, nauczyciele,
rodzice zaangażowani w projekt oraz
jego uczestnicy, czyli uczniowie. W samym projekcie wzięło udział ponad
600 osób. Zajęcia „Super Szkoły” miały
odkrywać talenty, rozbudzać zainteresowanie nauką, uczynić szkołę bardziej
skuteczną w przekazywaniu wiedzy.
Dodatkowo ich celem było wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie kształcenia poprzez wzbogacenie oferty szkolnej. W ramach
projektu przeprowadzone zostały różnorodne bloki zajęć, od dydaktyczno
-wyrównawczych, specjalistycznych
po doradztwo zawodowe skierowane
do uczniów klas szóstych szkół podstawowych oraz gimnazjalistów. Podczas
konferencji uczniowie mieli okazję
zaprezentować to, czego nauczyli się
w trakcie 4 semestrów. Była zatem lekcja chemii, angielskiego czy informaty-

ki. Niezwykle ważnym elementem były
również wycieczki m.in. do Karkonoskiego Parku Narodowego, Rezerwatu
Śnieżnik w Międzygórzu czy na Politechnikę Wrocławską.
Inicjatywa „Super Szkoły” postrzegana jest w środowisku nauczycielskim
jako strzał w dziesiątkę. Oprócz rozwijania pasji i poszerzania wiedzy, ważne
jest także wzmocnienie własnej wartości i motywacji do dalszej pracy.
Jednak bez wątpienia najbardziej
wymagającym recenzentem przeprowadzonego przedsięwzięcia są uczniowie. Natalia i Oliwia ze Szkoły Podstawowej w Pogalewie Wielkim zgodnie
przyznają, że warto było w nim uczestniczyć.
Projekt „Super szkoły” został
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego. Dofinansowanie wyniosło
ponad 900 tys. zł. Wszystkie osoby,
które wzięły w nim udział otrzymały
na pamiątkę certyfikat.
Tekst: Gmina Brzeg Dolny
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Gmina Brzeg Dolny

Izba Pamięci „Solidarności”
Od wtorku, 12 czerwca w Izbie Pamięci Pierwszych Osadników
Ziemi Dolnobrzeskiej można oglądać wystawę poświęconą
dolnobrzeskiej „Solidarności”. Czerwcowa data nie została wybrana przypadkowo. Bowiem 31 lat temu, dokładnie 6 czerwca
1981 roku poświęcony został sztandar rokickiej „Solidarności”
- symbol wolności i pracowniczego zjednoczenia.

P

omysłodawcą wystawy jest były
działacz Solidarności, Tadeusz Barecki, który przyznaje, że jest ona dla
niego osobistym przeżyciem. Na uroczystym otwarciu wystawy pojawili
się przedstawiciele władz miasta, byli
i obecni członkowie „Solidarności” oraz
członkowie Stowarzyszenia Pierwszych
Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej.
Obecnie „Solidarności” można zarzucić
wiele. Można mówić o jej upolitycznieniu. Ale jak mówi Jerzy Fichtel – Najważniejsza jest pamięć ponieważ okres
„Solidarności” był ważnym momentem
w dziejach kraju.
Zbiór dokumentów, zdjęć, plakatów,
pism niezależnych oraz innych pamiątek z tamtego okresu pochodzi z prywatnych zbiorów Tadeusza Bareckiego
oraz mieszkańców Brzegu Dolnego.

Wśród eksponatów znalazła się wyżymaczka z pralki Frania, która była
wykorzystywana do powielania materiałów w czasie stanu wojennego. Jest
także aparat fotograficzny, który został
podrzucony do biurka p. Tadeusza
przez Służbę Bezpieczeństwa.
Wystawę można oglądać w godzinach
otwarcia Izby tj. we wtorki, w godz.
16.00 do 18.00 i w czwartki, od godz.
10.00 do 12.00.
Tekst: Gmina Brzeg Dolny

Przeprowadzka
rozpoczęta

Remont DOK

19 czerwca rozpoczęła się
przeprowadzka
oddziałów zerowych oraz klas I-III
Szkoły Podstawowej nr 6
z budynku przy ul. kard. Wyszyńskiego do nowej siedziby szkoły przy ul. Wilczej.

Dolnobrzeski Ośrodek Kultury otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
remont i wyposażenie sali
tanecznej, która znajduje
się w budynku przy ul. Zwycięstwa.

D

D

o nowego budynku przewożone
są meble szkolne, które znajdują się w dobrym stanie technicznym.
Szkoła będzie musiała być doposażona i taki wniosek został już złożony do
Urzędu Miejskiego. Szczególną uwagę
dyrekcja szkoły zwraca na odpowiednie wyposażenie klas zerowych, których
w roku szkolnym 2012/2013 będzie pięć.
Wszystko po to, by najmłodsze dzieci
miały bardzo dobre warunki.
Budynek szkoły przy ul. kard. Wyszyńskiego zostanie częściowo wyburzony.
Część murowana zostanie przeznaczona
na działalność oświatową i edukacyjną
DOK.
6

|

zięki dotacji oraz środkom, które
przekaże gmina, zajęcia edukacyjne dzieci i młodzieży będą prowadzone
w profesjonalnej sali do nauki tańca.
W sali ćwiczą dwa zespoły: Rytmy Planety oraz Impuls.
Dotacja, jaką otrzymał DOK z Ministerstwa Edukacji wynosi 200 tys. zł,
wkład własny gminy to 36, 5 tys. zł.
Otrzymane środki finansowe pozwolą też na zakup sprzętu do nauki tańca.
Obecnie przygotowywana jest procedura przetargowa. Remont ma się rozpocząć w połowie lipca, a zakończy pod
koniec sierpnia.
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Bezpieczeństwo
i informacja
W piątek 15 czerwca w sali
sesyjnej Urzędu Miejskiego
spotkali się przedstawiciele
służb, obrony cywilnej gminy, Starostwa Powiatowego,
a także przedstawiciele większych firm produkcyjnych
znajdujących się na terenie
gminy Brzeg Dolny, w tym PCC
Rokita.

Z

aproszone zostały firmy, które swoją działalnością mogą stanowić
zagrożenie. Było to drugie spotkanie
poświęcone tematowi wzajemnego informowania się służb i powiadamiania
mieszkańców o zagrożeniach.

Dyskusja była burzliwa, ale uczestnicy
spotkania byli zgodni - system powiadamiania służb i instytucji działa prawidłowo. Procedury są czytelne i sprawdzone. Chodzi o to, by w ten system
włączyć powiadamianie mieszkańców
w przypadku awarii w firmach produkcyjnych. Gmina posiada system sms-owy (SISMS), dzięki któremu może informować o zagrożeniach, awariach czy
imprezach kulturalnych i sportowych.
Jest do niego zalogowanych ponad 2
tysiące osób. Powiatowa Straż Pożarna
oraz przedstawiciel Rokity mają jednoznaczne stanowisko w tej sprawie
- decyzję o powiadomieniu ludności
musi podjąć gminne bądź powiatowe
centrum zarządzania kryzysowego.
Ostateczną treść komunikatu powinien
zatwierdzić burmistrz Brzegu Dolnego.
Nie ma zgody co do miejsca, z którego
komunikat mógłby zostać wysłany. Tą
sprawą zajmą się osoby odpowiedzialne
za bezpieczeństwo w gminie, a propozycje rozwiązań zostaną przedstawione
na kolejnym spotkaniu.
Tekst: Gmina Brzeg Dolny

Dni Brzegu
Dolnego i Dzień
Chemika
Od 8 do 10 czerwca mieszkańcy Brzegu Dolnego mogli
uczestniczyć w tradycyjnych
obchodach Dni Miasta i Dnia
Chemika.

J

ak co roku, program został wypełniony wieloma atrakcjami: od występujących zespołów muzycznych, sekcji
działających przy DOK, po konkurencje sportowe zorganizowane przez KHS
„Rokita” oraz zabawy przygotowane
z myślą o dzieciach. W tym roku mieliśmy ogromny zaszczyt gościć delegacje
z miast partnerskich: Barsinghausen
i Wurzen z Niemiec, Czernichowsk
z Federacji Rosyjskiej, Kowel z Ukrainy
oraz Mont-Saint-Aignan z Francji, które w trakcie obchodów, zostały oficjalnie powitane przez burmistrza Brzegu
Dolnego Stanisława Jastrzębskiego.
W piątek program został zdominowany przez zespoły muzyczne. Na scenie
prezentowali się kolejno: grupa wokalno-instrumentalna Michała Wróblewskiego z DOK, popowy April Pie oraz
gwiazda wieczoru – Sylwia Grzeszczak.
Laureatka KFPP w Opolu, autorka hitów tj. „Karuzela”, „Małe rzeczy”, pomimo niesprzyjającej pogody, wzbudziła
wielkie zainteresowanie, a dzięki świetnemu kontaktowi z publicznością, zyskała nowych fanów w Brzegu Dolnym.
Koncertowy dzień zakończył się dyskoteką, prowadzoną przez DJ Zarzyka.

Z kolei w sobotę, obchody urozmaicono o widowisko rozrywkowo-cyrkowe dla dzieci „Ruphert & Ricko”,
do którego dołączyli również rodzice
bawiących się maluchów. Na scenie pojawiła się również grupa taneczna „Rytmy Planety” oraz laureaci wokalnego
konkursu „Junior Talent Show”: Kasia
Chlebowska i Jakub Chytła. Po występie
młodych artystów, burmistrz Brzegu
Dolnego powitał delegacje z miast partnerskich. Dobrym supportem gwiazdy
sobotniego wieczoru, okazał się koncert
zespołu Stonehenge & Cailins, który
oprócz muzyki irlandzkiej i szkockiej,
dał pokaz tradycyjnego tańca. Elektryczne Gitary zagrały wiele znanych
przebojów i kilka utworów ze swojej
najnowszej płyty pt. „Nic mnie nie rusza”. Z przyjemnością stwierdzamy, że
swoim koncertem lider zespołu Kuba
Sienkiewicz oraz pozostali członkowie
„Elektrycznych Gitar” udowodnili, że
nadal są w dobrej formie. I tym razem
wieczór zakończył się zabawą taneczną
dla mieszkańców gminy, dla których
grał zespół Familia z Łodzi.
Nie możemy zapomnieć, że oprócz
występów odbywających się na scenie
głównej, imprezie towarzyszyły również inne atrakcje: wesołe miasteczko
i malowanie twarzy przez makijażystki
Marzeny Daleckiej, szczudlarze z DOK,
pokazy Dolnobrzeskiej Grupy Motocyklistów „Dużo Więcej Luzu”, którzy
wspierali akcję zbiórki na rzecz Elizy
Filińskiej oraz organizowane przez
KHS „Rokita” turnieje: piłki nożnej, tenisa ziemnego, piłki siatkowej i turnieju szachowego. Ponadto swoje stoiska
przygotowali policjanci z Komisariatu
Policji w Brzegu Dolnym oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Jodłóweczki”.
Tekst: DOK
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III Turniej Otwartych Mistrzostw
Wrocławia w Szachach Szybkich do
lat 14, 11 i 9

Zdjęcie: Dobromiła Szewc – Mistrzostwa Dolnego Śląska do lat 7

W

sobotę 2 czerwca 2012 został
rozegrany trzeci turniej z cyklu Otwartych Mistrzostw Wrocławia
w Szachach Szybkich dla młodzików do
lat 14, 11 i 9. W grupie do lat 11 wzięło
udział troje reprezentantów MKS Rokita Brzeg Dolny: Ola Franas, Szymon
Goles i Maciej Posłuszny. Szczególnie
dużą niespodzianką było trzecie miejsce Szymona, dla którego był to zdecydowanie najlepszy występ w dotychczasowej karierze!
Mistrzostwa Dolnego Śląska do lat 7
- nowe kategorie Dobromiły i Kacpra
2 czerwca 2012 w siedzibie KSz Polonia Wrocław rozegrane zostały Mistrzostwa Dolnego Śląska do lat 7.
W turnieju wzięli udział najmłodsi zawodnicy sekcji szachowej MKS Rokita
Brzeg Dolny - Dobromiła Szewc i Kacper Szpyra, którym udało się osiągnąć
normy na nowe, wyższe kategorie szachowe!

Podsumowanie
Powiatowej Ligi
Sportowej Szkół

Międzynarodowy
Turniej Piłki
Ręcznej

W

W

Zespole Szkół Zawodowych
w Brzegu Dolnym 1 czerwca
pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch” odbył się Szkolny Dzień
Sportu. I chociaż pogoda do końca
nie dopisała cała społeczność Zetki
oraz zaproszeni goście świetnie się
bawili. W tym dniu odbyło się również podsumowanie Powiatowej Ligii
Sportowej Szkół Ponadgimnazjalnych
Powiatu Wołowskiego.
Przez cały rok szkolny 2011/2012
młodzież ponadgimnazjalnych szkół
Powiatu Wołowskiego rozgrywała
między sobą mecze w różnych grach
zespołowych. W piątek na zakończenie
rozgrywek ligi odbył się turniej EURO
2012 „EURO ZETKA”
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy
oraz upominki.
W rozgrywkach brało udział sześć
szkół, wyniki zespołowe są następujące:
I miejsce - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie,
II miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wołowie,
III miejsce - Zespół Szkół Zawodowych
w Brzegu Dolnym,
IV miejsce - Zespół Szkół Zawodowych
w Wołowie,
V miejsce - Powiatowy Zespół Szkół
w Brzegu Dolnym,
VI miejsce - Zespół Szkół Społecznych
w Wołowie.
Gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na rozgrywki ligi w roku szkolnym
2012/2013.

dniach 25/28 maja 2012 r. na
zaproszenie naszego partnerskiego Powiatu Harburg, wyjechała do
Niemiec grupa młodzieży z Zespołu
Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym,
aby wziąć udział w Międzynarodowym
Turnieju Piłki Ręcznej „Famila Elbemasters 2012” w Winsen.
W zawodach udział wzięło 800 zawodników i zawodniczek z 44 drużyn
m.in.: z Litwy, Danii, Holandii, Polski
i Niemiec. Zawodnicy podzieleni zostali na cztery grupy wiekowe 1993/1994,
1995/1996,
1997/1998,1999/2000.
I chociaż w rozgrywkach brały głównie
udział zespoły ligowe, nasza drużyna
dała z siebie wszystko i nie zajęła ostatniego miejsca. Tak naprawdę nie chodziło o wygraną, ale o świetną zabawę,
zawarcie nowych znajomości i zobaczenie ciekawych miejsc.
Oprócz samych rozgrywek młodzieży, organizatorzy zadbali również
o atrakcje dodatkowe w postaci basenu,
kina i integracyjnej dyskoteki. Grupa

młodzieży z Polski mogła odwiedzić
również Hamburg, zwiedzić parlament
przejść się tunelem pod rzeką Łabą.
Drużynę reprezentowali: Paweł Łyczko, Paweł Sykała, Maciej Sułek, Sebastian Strzyż, Michał Kosuń, Rafał Horbacewicz, Grzegorz Woźniak, Damian
Jawor, Dominik Kaczmarek, Bartosz
Mosiek, Jakub Głuszczyński, Radosław
Targowicz oraz opiekun zespołu Adam
Łyczko.
Bardzo dziękujemy Powiatowi Harburg za zaproszenie i sfinansowanie
pobytu młodzieży w Winsen, a szczególnie gorące podziękowania składamy
na ręce Pana Franza Scheffelda, który
zaopiekował się naszą drużyną!
Tekst. Red.

Ryszard Banaszkiewicz Mistrzem Polski

Tekst: Red.

Udany występ
zapaśników

W

dniach 15/16 czerwca 2012 r.
w hali sportowej im. Andrzeja
Grubby odbył się Ogólnopolski Turniej
Młodzików UKS o Memoriał Antoniego Łakomego, w którym wzięli udział
zawodnicy z 18 klubów z Dolnego Śląska i województwa opolskiego oraz jeden klub z Czech.
Dla gospodarzy - zawodników MKS
Rokita - były to bardzo dobre zawody,
które w kategorii drużynowej wygrali,
wyprzedzając utytułowany Bizon Milicz
i Lotnik Wrocław. Trenerzy MKS Rokita wystawili do walki 16 zawodników i 2
zawodniczki.
Wśród dziewcząt trzecie miejsca zajęły:
- w kategorii wagowej do 48 kg Dominika Pawłowska
- w kategorii wagowej do 52 kg Dominika Liczberska.
Spośród chłopców najlepiej spisali się
Damian Kawka w kat. 32 kg, Mateusz
Jaczowski w kat. 35 kg, Mateusz Mielko
w kat 38 kg, Miłosz Nowak w kat. 42 kg

i Karol Skrzypczak w kat 59 kg. Zajęli
oni pierwsze miejsca. Popatrzmy na tabelę wyników uzyskanych przez zawodników MKS.
Wyniki zawodów:
32 kg - miejsce I - Kawka Damian
miejsce II - Jóżwiakowski Maciej
35 kg - miejsce I - Jaczowski Mateusz
miejsce II - Tyczkowski Michał
38 kg - miejsce I - Mielko Mateusz
42 kg - miejsce I - Nowak Miłosz
miejsce III - Pietroń Jakub
miejsce IV - Zięba Igor
47 kg - miejsce III - Chmielnicki Kamil
53 kg - miejsce III - Mil Maciej
miejsce VII - Szubrowski Eryk
59 kg - miejsce I - Skrzypczak Karol
miejsce V - Gawda Kacper
73 kg - miejsce II - Wróbel Damian
Tekst: Gmina Brzeg Dolny

W

Radomiu w dniach 8/10 czerwca rozgrywano Mistrzostwa Polski Weteranów w tenisie stołowym.
Świetną formą wykazał się Ryszard Banaszkiewicz z Brzegu Dolnego, wraz z Marianem Wyrzykowskim ze Świnoujścia, który grze podwójnej kategorii 70-74 wywalczył tytuł Mistrza Polski. W grze pojedynczej Ryszard Banaszkiewicz zdobył tytuł drugiego wicemistrza Polski, zajmując III miejsce. Zaś w klasyfikacji generalnej
po rozegranych 9 turniejach „Grand Prix” Polski zajął zaszczytne I miejsce.
Kolejnym sprawdzianem dla Pana Banaszkiewicza będzie udział w Mistrzostwach
Świata w Sztokholmie, które zostaną rozegrane 25/30 czerwca 2012 r. Gratulujemy
formy, sukcesów sportowych oraz trzymamy kciuki za kolejne.
Tekst. Red.

KHS informuje

D

yrekcja KHS Rokita informuje, że Pływalnia Aquasport w Brzegu Dolnym
od poniedziałku 2 lipca będzie nieczynna.
Jak co roku na basenie przeprowadzone zostaną niezbędne prace remontowe
i przeglądy techniczne urządzeń.
Prace modernizacyjne potrwają do 13 lipca. Pływalnia Aquasport będzie otwarta
od 14 lipca, ale do końca sierpnia basen będzie czynny w godzinach od 15.00 do
22.00.
Biuletyn Informacyjny Powiatu Wołowskiego
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Samorządy bronią sądów na Wiejskiej
W środę w Sejmie z inicjatywy Klubu Parlamentarnego PSL odbyło się
spotkanie z udziałem samorządowców dotyczące likwidacji sądów rejonowych. Starostę Wołowskiego reprezentował Rzecznik Prasowy Arkadiusz Muszyński

U

czestnicy spotkania jednogłośnie, często
w ostrych słowach krytykowali kontrowersyjny projekt ministra sprawiedliwości
Jarosława Gowina. Sądy rejonowe to symbol
sprawiedliwości, są blisko ludzi; musimy ich
bronić - przekonywał obecny na spotkaniu
wicepremier Waldemar Pawlak. Na spotkaniu padło mnóstwo rzeczowych argumentów
jasno pokazujących, że projekt rozporządzenia ministra Gowina jest pozbawiony logiki,
a przede wszystkim na wielu płaszczyznach
pozostaje niezgodny z konstytucją. Jak podkreślali przedstawiciele środowisk prawniczych łączenie mniejszych „dobrych” sądów
nie rozwiąże problemów sądów dużych i niewydolnych. Według obliczeń PSL-u zamiana 79 Sądów Rejonowych na tzw. Wydziały
Zamiejscowe przyniesie budżetowi państwa
wątpliwe oszczędności stanowiące równowartość kosztów zakupu paliwa i tuszów do
drukarek dla Ministerstwa Sprawiedliwości.
W obronę sądów już od początku angażowali się w powiecie wołowskim przede wszystkim pracownicy Sądu Rejonowego w Wo-

łowie a także samorządowcy, w tym Rada
Powiatu i Starosta. Wejście w życie rozporządzenia o reorganizacji sądów oznaczałoby, że
w Wołowie będzie funkcjonował ograniczony
kompetencyjnie oddział zamiejscowy Sądu
Rejonowego w Środzie Śląskiej. Frekwencja
na spotkaniu w Sejmie dowodzi jednak, że
skala sprzeciwu społecznego wobec pomysłu
ministra Gowina jest olbrzymia. Biorąc również pod uwagę rozdźwięk w koalicji, pomysł
zniesienia sądów może pójść w odstawkę. Ludowcy planują zebrać pół miliona podpisów
pod obywatelskim projektem ustawy, w którym literalnie wymienione byłyby wszystkie
sądy rejonowe. PSL zachęca obywateli do
poparcia inicjatywy i przyłączenia się do inicjatywy przeciwko reorganizacji sądów. Wzór
list do składania podpisów znajduje się na
stronie www.psl.pl/inicjatywa W wersji elektronicznej petycja dostępna jest pod adresem
www.epetycje.pl.
Tekst. Red.

Wizyta gościa z Wiednia

Aktywny Orlik
Od marca do końca listopada na boisku Orlik przy Zespole
Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym realizowany jest program „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”.

C

elem programu jest zapewnienie możliwości bezpłatnego korzystania z tego obiektu jak najszerszej grupie mieszkańców szczególnie
dzieciom i młodzieży. Zajęcia sportowo – rekreacyjne na Orliku prowadzą Józef Szabowski oraz Mieczysław Pyrek. Animatorzy dbają, aby zajęcia były urozmaicone i nie zabrakło elementów rywalizacji. W czerwcu, oprócz normalnych zajęć animatorzy przygotowali dwie imprezy:
Dzień Dziecka i Mini Mistrzostwa EURO 2012.

W ramach projektu „Być przedsiębiorczym - nauka przez działanie”
Powiat Wołowski odwiedziła Pani
Iness Roessl, przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu.
Pani Iness była obserwatorem zajęć
lekcyjnych w Zespole Szkół Społecznych oraz Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wołowie.

U

czniowie obydwu szkół prezentowali
zrealizowane na zajęciach pozalekcyjnych projekty edukacyjne. W Zespole Szkół
Społecznych projekt artystyczny dotyczący
budowy centrum kulturalnego został uwieńczony piękną grą na saksofonie uczennicy
Róży Gołubowskiej. Pani Iness zwiedziła
również Zamek Piastowski, miała możliwość
przeprowadzenia żywej dyskusji na temat
poziomu edukacji młodzieży w Powiecie
Wołowskim oraz systemu nauczania z gospodarzem spotkania Starostą Wołowskim
Markiem Gajosem.
Tekst: Red.

1 i 2 czerwca na boisku Orlik odbył się Dzień Dziecka. Zorganizowanych
zostało wiele ciekawych konkurencji m.in.: biegi wokół Orlika, żonglerka piłką nożną, koszykówka - celność rzutów, podciąganie się na drążku,
strzały do małej bramki , pompki, strzały kijem hokejowym do małej
bramki, tenis stołowy. W imprezach wzięło udział ok. 70 dzieci i młodzieży. Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek.
Natomiast 19 czerwca odbyły się Mini Mistrzostwa EURO 2012 w piłce nożnej. W zawodach wzięły udział 6 – osobowe drużyny (roczniki
1999). Drużyny losowały wylosowały sobie kraje, które będą reprezentować. Zawody wygrała drużyna Grecji.
Animatorzy zadbają, aby podczas wakacji nie zabrakło ciekawych zajęć
i imprez dla tych, którzy niestety nie mogą wyjechać.
Serdecznie zapraszamy na Orlika!

Stopka Redakcyjna
Wydawca: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, redaktor naczelna Katarzyna Staroń, redaguje kolegium, kontakt z redakcją: tel. 71 380 59 37(-55), e-mail: promocja@powiatwolowski.pl
Kolportaż: kopertamiejska.pl - Alloy Ideas Agency - Martyna Bułaj, ul. Willmanna 15, 56-100 Lubiąż
Drukarnia: Drukarnia-Wydawnictwo Kuliński Tomasz, ul. Polna 2, 56-120 Brzeg Dolny
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